3.4. Usługa wsparcia komercjalizacji pomysłu biznesowego
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

Powstawanie i rozwój nowych przedsiębiorstw zwykle polega na wyklarowaniu pomysłu
oraz zbudowaniu prototypów. Poważnym zagrożeniem, które bardzo często występuje
u młodych firm z sektora MŚP, jest brak umiejętności komercyjnego wykorzystana pomysłu.
Opracowanie modelu urynkowienia (komercjalizacji) pomysłu oraz skuteczne dotarcie z ofertą
do potencjalnych nabywców, w tym właściwe wyeksponowanie oferty, są poważnymi barierami dla
młodych firm sektora MŚP. Lawinowy rozwój technologii powoduje często niezrozumienie oferty przez
jej potencjalnych odbiorców. Problemem jest dobór właściwych narzędzi przekazu. Barierą jest
niedobór kompetencji do realizowania bieżących działań komercyjnych (marketing i sprzedaż)
na odpowiednio wysokim poziomie. Wsparcia wymagają zarówno kompetencje „miękkie”
(komunikacja wewnętrzna, umiejętności monitorowania, etc.), jak i tzw. „twarde” (procesy, narzędzia,
procedury, etc.). Umiejętności praktyczne muszą zostać wsparte dobraniem odpowiednich narzędzi
marketingu i sprzedaży, wypracowanymi autorsko dla danej organizacji biznesowej. Dodatkową
barierą jest kwestia ograniczonych zasobów finansowych młodych przedsiębiorstw.
Firmy dotychczas korzystające z usług wsparcia, realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej wyrażały zadowolenie z samej możliwości weryfikacji modelu biznesowego.
Wysoko cenione był także analizy potencjału rynku, określenie cen produktu oraz wytyczenie planu
działań komercyjnych.
Usługa szczególnie kierowana jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem
firm posiadających doświadczenie rynkowe mniejsze niż okres 5 lat.
Na komponenty usługi składać się będą:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpoznanie sytuacji zarządczej oraz komercyjnej przedsiębiorstwa.
Weryfikacja dotychczasowego modelu biznesowego.
Analiza potencjału rynku.
Weryfikacja albo określenie cen produktów/ usług.
Wytyczenie planu działań komercyjnych, czyli aktywności marketingowych i sprzedażowych
w perspektywie co najmniej 12 miesięcy.

Produkt finalny obejmie realizację wybranych aktywności:
1. Weryfikację zasobów komercyjnych (osobowych, materialnych i niematerialnych) dostępnych
u Zleceniodawcy.
2. Wypracowanie / weryfikacja strategii komercyjnej.
3. Określenie / weryfikacja ogólnych celów sprzedażowych.
4. Opracowanie planu działań komercyjnych na co najmniej 12 miesięcy.
5. Realizacja albo weryfikacja segmentacji rynku.
6. Wybór właściwych grup docelowych działań komercyjnych.
7. Praktyczne wsparcie doradcze w budowaniu lub zakupie narzędzi promocji i sprzedaży.
8. Działania dotyczące architektury marek (albo grup produktowych).

Przewidywany czas realizacji usługi
Od 1 do 3 miesięcy
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Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
W szczególności wzrost poziomu sprzedaży, wzrost zysku, rozszerzenie rynków zbytu

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
W etapie wstępnym usługi zrealizowane zostanie badanie potrzeb Zleceniodawcy, a usługa zasadnicza
dopasowana zostanie do zastanego stanu. Realizacja usługi opierać się będzie na interakcji Dostawcy
ze Zleceniodawcą, a wypracowane rozwiązania będą miały charakter autorski, dopasowany do potrzeb
danej Firmy. Do takich działań niezbędne będzie wykorzystanie zasobów i ekspertów, jakimi dysponuje
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.
IIT PB sp. z o.o. przekaże usługobiorcy raport w ciągu 10 dni od zakończenia prac nad tym raportem.
Przekazanie to poprzedzone będzie prezentacją wyników rozeznania sytuacji przedsiębiorstwa
oraz rekomendacji. Prezentacja podsumowania usługi przeprowadzana zostanie w siedzibie
usługobiorcy bądź w IIT PB sp. z o.o. Podstawą do rozliczenia realizacji usługi jest podpisany
przez usługobiorcę protokół odbioru.

Założenia cenowe
15 000 - 50 000 PLN (15 do 50 osobodni przy koszcie równym 1000 zł za osobodzień). Finalna cena
będzie negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą i określona zostanie finalnie po dokonaniu
wstępnej analizy potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia projektowego. Pod uwagę brane
będą stawki za roboczodzień pracy pojedynczego eksperta oraz liczbę roboczodni pracy zespołu
ekspertów.

Odbiorcy
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Imię i nazwisko

Adam Gardocki

Telefon

505 755 445

E-mail

a.gardocki@iit.pb.bialystok.pl
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